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Bijzonder geslaagd KBO Cultureel

Op 18 november togen velen naar de aula van gym
nasium Bernrode in Heeswijk om te genieten van
Seniorenkoor Cantando, Volksdansgroep Shaloom
Lovoka, Ad van Schijndel, Accordeonclub Gruppo dal
segno, Volksdansgroep Kujawiak,  Accordeonclub
Ricochet,  Gildekoor St. Barbara en het Bernhezer
Senioren Orkest. Zij wisten de bezoekers en elkaar
te boeien met hun optredens.
De sfeer in de royale zaal was opperbest.
Daar droeg Tiny van den Brand ook zeker aan bij die
met verve de artiesten introduceerde.
Een dankjewel voor de organisatoren van de KBO’s
van Dinther en Heeswijk, de toneelsmeesters, de
geluidsman etc.
De dank gaat ook uit naar alle artiesten en bezoekers. 
In 2018 krijgt dit zeker een vervolg.
Kijk voor foto's op onze website.

En dan verder nog ...

• Opbrengst clubkascampagne € 1.332,00. Dank!!!
• Wo 6 december 9.15 uur Plein 1969
  Met MuseumPlusbus naar Boijmans van Beuningen
• Vr 8 december 14.00 uur De Pas, Heesch
   Informatiemarkt dementie en mantelzorger
• Wo 13 december om 14.00 en 19.00 uur  
   Film ‘Alles is liefde’ bij KBO-Heeswijk
• Vr 15 december 20.00 uur cc Servaes
   Speelfilm “De Ondergrondse Vergeet Niet” en
   documentaire “De Schakel” met Mien Potters.
   Kaarten à €10,00 bij cc Servaes en Paperpoint.
• Za 16 december Kerk, Raadhuisstraat 209 Best
   Kerstconcert KBO-Brabant 14.00 tot 16.30 uur
   Aanmelden tot 8 december bij KBO-Brabant
   (073 644 40 66 of info@kbo-brabant.nl)
• Di 19 december 13.30 - 16.00 uur cc Servaes
   Kerststukjes maken tijdens de creatieve middag
• Do 28 december 10.00 uur cc Servaes
   Koffieochtend “Buurten over de Kerst”
• Zaterdag 6 januari 15.15 uur Plein 1969
   Met een volle bus naar André Rieu

Terugblik op vrijwilligersbijeenkomst

Op dinsdag 31 oktober was het bestuur met ruim 40
van haar vrijwilligers bijeen om de activiteiten van het
hele jaar te bespreken en om vervolgens te bekijken
of er verbeteringen en aanpassingen nodig zijn.
Inclusief het bestuur zijn 64 vrijwilligers op een of
andere manier actief in maar liefst 19 werkgroepen.
We bespraken uitgebreid de ervaringen, opmerkingen
en eventuele wensen aan de hand van een door onze
secretaris gemaakt power-point presentatie.

Het was hartverwarmend te constateren hoe gezellig
en opbouwend de avond verliep. Met belangstelling
voor elkaars werk, met tips en ideeën ter verbetering.
Kritische opmerkingen werden met een positieve
toon gebracht. Duidelijk was dat we op een goeie
manier bezig zijn en dat is voor alle mensen die onze
vereniging dragen een geweldige stimulans.
Iedereen ging met een voldaan gevoel huiswaarts.
Voor het bestuur betekent dit wel een aandachtspunt.
Ook al lopen alle activiteiten op rolletjes: kritiek op
zaken leveren die beter zouden kunnen moet mogelijk
blijven. De bestuursleden en de kartrekkers van de
verschillende werkgroepen moeten daarop attent zijn.
Heel hartelijk dank aan allen voor de positieve inbreng.
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Vrijwillige Vervoersservice HDL

Begin 2013 nam de KBO samen met o.a. Vivaan en
Zonnebloem het initiatief om in HDL, met een aantal
vrijwillige chauffeurs, een vervoersdienst op te zetten
voor senioren. Coördinator van deze service werd
Albert van den Boom, met Cees Wellens als zijn
plaatsvervanger.
Inmiddels is de Vrijwillige vervoersservice HDL een
begrip in onze gemeenschap en hebben er al veel
mensen gebruik van gemaakt. Voor Albert en Cees is
nu het moment aangebroken om het stokje over te
dragen aan Jan van Eerd en Ad Verhagen.
Op 19 december is er in cc Servaes een overleg met
alle betrokkenen over de wijze waarop we vanaf
1 januari 2018 doorgaan. Want we denken vooral aan
uitbreiding en een nog betere bekendheid.
U hoort daar nog van. Als u belangstelling heeft om
vrijwillige chauffeur te worden, dan bent u ook van
harte welkom bij de bijeenkomst op 19 december.

We gaan naar België van 14 tot 18 mei 2018
De reiscommissie is druk bezig met de organisatie van de meerdaagse reis van de KBO’s van HDL.
We kunnen nog niet alles in detail weergeven omdat het programma en de offertes nog niet rond zijn, maar
vrijwel zeker bezoeken we Antwerpen, Oostende, Brugge, Ieper, Roeselare, Gent en Turnhout.
Noteer de reis alvast in je agenda. In januari volgt meer informatie.

Mantelzorg en WMO

Op woensdag 22 november kwamen 45 mensen bij
elkaar rond het thema Mantelzorg en WMO.
Margo van den Berg en Carlien de Witte vertelden in
duidelijke bewoordingen wat voor ons, senioren,
belangrijk is om te weten.
Enkele punten: herken overbelasting bij mantelzorgers
en zoek hulp; vraag naar professionele begeleiding bij
keukentafelgesprekken, bijv. van de ouderenadviseurs
Harry van de Ven, Jan van Beusekom of Rinus van der
Aa; hoe krijg ik huishoudelijke hulp etc.
Margo van den Berg en Carlien de Witte gaven ook
duidelijk en uitgebreid antwoord op de talrijke vragen
van de aanwezigen.
En dan: ’het is niet belangrijk waar men aanklopt, als
men maar aanklopt’ én ‘ben je niet tevreden rond
mantelzorg of WMO? Maak dan gerust bezwaar bij de
gemeente en vraag hulp van de ouderenadviseur’.
Laat het er niet bij zitten!
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Kerstviering in cc Servaes

Ook dit jaar houden we onze kerstviering in Cultureel
Centrum Servaes. Op  woensdag 13 december.
Vanwege het grote aantal te verwachten leden hebben
we weer een middag- en een avondprogramma.
Helaas kunnen we dit jaar wegens omstandigheden
niet genieten van een kerstspel. Daarom hebben we
gezocht naar een goed alternatief en we denken dat
gevonden te hebben in Cohda-Krek, een zanggroepje
die gezellige, leuke en mooie liedjes zingt in dialect.
Hans Lakwijk (Dinther) schrijft de teksten en Sjef van
Rooij (Den Bosch) zorgt voor alle muziek en voor de
begeleiding. Samen met Ellen van de Ven en Nel
Kanters (uit Vorstenbosch) en Roan Raymakers
(Zeeland) proberen zij het publiek te vermaken en te
ontroeren.
In hun kerstprogramma met eigen kerstliederen,
passen ook een paar kerstverhalen.  Beide keren staat
het optreden van Cohda-Krek daarom centraal.
Daarnaast kunnen we ‘s-middags  genieten van ons
eigen seniorenkoor Cantando, o.l.v. Peter van Raak
en ’s-avonds treedt het koor Amicanto op o.l.v.
Ludwig Attevelt. Natuurlijk kunnen we tijdens beide
optredens ook volop meezingen met de traditionele
kerstliederen. Uiteraard zal ook de kerstgedachte van
Joost Jansen niet ontbreken. Met de nodige versnape
ringen belooft het weer een sfeervolle bijeenkomst te
worden, waarvoor wij u heel graag uitnodigen.
De kosten zijn slechts € 5,-- voor leden en € 10,--
voor gasten.
Middagprogramma: ( zaal open om 13.00 uur)
13.30 uur    Uitserveren koffie/thee met kerstbrood
13.40 uur    Welkomstwoord door voorzitter
13.45 uur     Kerstgedachte door pastoor Joost Jansen
14.00 uur    Seniorenkoor Cantando
14.45 uur    Kerstgedicht door Ria
14.50 uur    Pauze ( met consumptie + bonbon )
15.15 uur    Cohda-Krek
16.25 uur    Koffie/thee met worstenbrood
16.45 uur    Afsluiting door voorzitter
Avondprogramma: ( zaal open op 19.00 uur )
19.30 uur    Uitserveren koffie/thee met kerstbrood
19.40 uur    Welkomstwoord door voorzitter
19.45 uur     Kerstgedachte door pastoor Joost Jansen
20.00 uur    Cohda-Krek
21.05 uur    Kerstgedicht door Ria
21.15 uur    Pauze ( met consumptie + bonbon)
21.35 uur    Koor Amicanto
22.25 uur    Koffie/thee met worstenbrood
22.45 uur    Afsluiting door voorzitter
Voor aanmelden zie het inschrijfformulier.

A A N M E L D I N G kerstmiddag

Woensdag 13 december 2017.
Aanmelden vóór 11 december door dit briefje
in de brievenbus van de KBO in cc Servaes te steken,
door te bellen naar 0413-296143
of te mailen naar info@kbo-dinther.nl

Naam:

Adres:

Telefoon:

Aantal personen:

Ik kom   ’s-middags /  ’s-avonds*
* omcirkelen wat van toepassing is

Ik ga akkoord met de automatische incasso van
€ 5,00 per persoon (niet-leden € 10,00) van mijn
bij KBO-Dinther bekende banknummer.

Handtekening:
 

Nieuwe leden

Christ en Rita Mikkers-van Lokven
Ciska van de Moosdijk-de Laat
Piet en Sjan Mulders-Nooijen
Marie-Louise Smeets-van Roy
Welkom!

Redactie Maandblad KBO-Dinther

Ria v. Hemmen, Kees Kuijpers en Willy v.d. Steijn.
Rechtenvrije foto’s van o.a. eigen leden.
Voor opmerkingen, ideeën en suggesties:
riavanhemmen@gmail.com of Julianastraat 7
www.kbo-dinther.nl / e-mail info@kbo-dinther.nl


